
 

Zápis z šestnáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 15. 3. 2018 
 

 
Datum, místo:  15. 3. 2018, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:15–15:30 

hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. 

Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole 

Horáková Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří 

Muryc, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, 

CSc., 

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Magdaléna 

Hajdučková, Bc. Tereza Holbojová, Tomáš Kocur, Bc. David Miffek,  

 

Nepřítomni:  --- 

 

Omluveni:  --- 

 

Hosté (dle abecedy):   doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí šestnácté 

jednání. Při zahájení bylo přítomno 15 senátorů. Bc. Drastík, jehož funkční období v souladu 

s VŘ AS FF OU skončilo, byl nahrazen senátorkou Magdalénou Hajdučkovou.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU 

k připomínkám a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  15  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba děkana FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.). 

Dr. Fialová vyzvala doc. Antonína, jediného kandidáta na jmenování děkanem FF OU (viz 

příloha č. 2), aby zodpověděl případné dotazy AS FF OU. Dr. Horáková Hirschlerová vznesla 

dotaz ohledně definice moderního řízení fakulty a moderního pracoviště a zeptala se také, jak 

by moderní vedení mělo vypadat v praxi. Doc. Antonín odkázal na svůj volební program (viz 

příloha č. 3), ve kterém zdůraznil aktivní přístup k vedení fakulty zahrnující mimo jiné užší 

a častější spolupráci děkana a vedoucích kateder. Zmínil také roli kolegia děkana jako 



důležitého poradního orgánu děkana a svůj budoucí záměr rozšířit jej o odborníky z různých 

vědních oblastí a aktivně s nimi spolupracovat. Ve svém pojetí pojmu „moderní“ vyzvedl roli 

inovace a řízení fakulty založené na vzájemné spolupráci a diskuzi. 

 

Dr. Horáková Hirschlerová se dále zeptala na další vývoj projektového oddělení. Doc. 

Antonín uvedl, že není v plánu navyšovat počet zaměstnanců. Projektové oddělení má 

akademikům poskytovat servis. Na fakultu byl přijat na částečný úvazek dr. Kozelský, jehož 

úlohou bude řešení investičního projektu. Dr. Dokoupilová spolupracuje na rektorátních 

projektech, Mgr. Kantorová by se v budoucnu měla starat o IRP projekty. SGS projekty má 

v současnosti na starosti Ing. Musiolová.  

 

Doc. Antonín dodal, že rozpočet se bude schvalovat ještě za stávajícího vedení. Jamile to 

bude s ohledem na rozpočet na rok 2019 možné, bude oddělení pro vědu a výzkum posíleno 

o jednoho referenta. Do budoucna by mělo také dojít k posílení PR oddělení. Zdůraznil, že 

fakulta by měla více pracovat s médii. Fakultu by mělo být v médiích více vidět i slyšet. 

Cílem je také zvýšit počet kvalitních uchazečů o studium na FF. Dr. Mostýn v diskuzi doplnil, 

že existují různé marketingové strategie pro vzdělávací instituce a můžeme se jimi inspirovat, 

a zmínil také možnost užší spolupráce s úspěšnými absolventy fakulty. 

 

Dr. Horáková Hirschlerová dále v souvislosti s moderním řízením fakulty poukázala na 

neustále se zvyšující míru byrokratizace pracovního procesu. Doc. Antonín vyjádřil také 

nespokojenost se zvyšující se administrativní zátěží. Zvýšená míra administrativních 

povinností je však dána novými požadavky přicházejícími na univerzitní a ministerské úrovni. 

Bude se však v rámci možností zasazovat o snížení byrokratické zátěže. 

 

Dr. Brňovják zmínil otázku odměňování referentů, rozložení administrativní zátěže mezi 

referenty a akademické pracovníky a také finančního a technického zázemí fakulty. Otevřel 

také otázky strategie personální politiky. Doc. Antonín uvedl, že pro růst jsou podstatné 

finance z MŠMT a navyšování v rozpočtu veřejných VŠ. Dále také užší spolupráce 

s filozofickými fakultami jiných univerzit, pozornost je třeba také věnovat možnostem 

financování z projektů. 

 

Doc. Miffek vznesl dotaz ohledně budoucího způsobu komunikace děkana se studenty. Doc. 

Antonín zdůraznil roli studentské komory jako důležitého mediátora. Nebrání se však setkání 

s jakýmkoliv studentem. 

 

Dr. Fialová poděkovala doc. Antonínovi za zodpovězení dotazů. Doc. Antonín opouští 

jednání ve 14:50. Dr. Fialová zopakovala pravidla volby a úpravy hlasovacího lístku (viz 

příloha č. 4). Následně proběhla samotná volba formou tajného hlasování. 

 

A S  FF O U s chva lu j e  ná vrh  n a  jmen o ván í  d ěkan a  FF  O U  do c .  

R ob er ta  An ton ína ,  Ph . D .  N áv rh  na  j men o ván í  d ěk ana  by l  p ř i j a t  12  

hl as y .  

 

4. Různé a diskuze 

a. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání bude ještě upřesněn, na programu budou mimo jiné metodika rozpočtu 

a rozpočet FF, bude-li schválen rozpočet na univerzitní úrovni, dále pak výroční zpráva 

a systemizace. Doc. Popelka uvedl, že před schválením rozpočtu FF by měla současným 

vedením být předložena systemizace k projednání AS FF OU. Schválení rozpočtu by mělo být 



v návaznosti na systemizaci. Dr. Fialová dále vyzvala senátory, akademickou obec i studenty 

k zasílání podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

Zapsali:  

21. 3. 2018 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

21. 3. 2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 28. 3. 2018, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 28. března 2018 

mailto:senatff@osu.cz


 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 15. 3. 2018 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 15. 3. 2018, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Volba děkana FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

2. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 5. 3. 2018, elektronickou poštou 

Martin
Typewritten text
Příloha č. 1



 Vážení členové Akademické obce  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

 

Akademický senát FF OU 

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím 

řádem AS FF OU 

vyhlásil dne 7. prosince 2017 

volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU 

 

 

Z řad členů Akademické obce FF OU  

byl do 12. února 2018 do 12:00 hodin  

podán jediný návrh,  

a to na kandidáta  

doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D. 

 

 

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU: 

 

 shromáždění Akademické obce FF OU  28. 2. 2018 od 9:00 hodin, učebna E304 

 volba děkana FF OU    15. 3. 2018 od 14:10 hodin, AS FF OU 

 

Členové volební komise: 

 

předsedkyně: 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D. 

předsedkyně AS FF OU, email: irena.fialova@osu.cz 

 

členové: 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

za komoru akademických pracovníků AS FF OU, email: jiri.muryc@osu.cz 

 

Mgr. Tereza Čapandová 

za komoru studentů AS FF OU, email: tereza.capandova@osu.cz  

 

 

V Ostravě dne 15. 2. 2018 

 

Martin
Typewritten text
Příloha č. 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity – moderní 

vysokoškolské pracoviště 21. století 

 

Program kandidáta na děkana FF OU pro období 2018–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Ostravě, 11. 2. 2018  

 

Robert Antonín 

  

Martin
Typewritten text
Příloha č. 3



 

Když jsem se v roce 2013 rozhodl ucházet o místo odborného asistenta pro středověké dějiny 

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, činil jsem tak na základě hlubokého vnitřního 

přesvědčení o správnosti tohoto kroku. Ostravskou filozofickou fakultu jsem po předchozí 

pracovní zkušenosti na Filozofické fakultě MU a Filozoficko-přírodovědecké fakultě SLU v 

Opavě vnímal jako dynamické pracoviště systematicky rozvíjející adekvátně širokou paletu 

studijních oborů, a to jak v oblasti univerzitního vzdělávání, tak v oblastech s tímto bytostně 

provázané tvůrčí činnosti a mezinárodní spolupráce. V průběhu uplynulých pěti let jsem svého 

rozhodnutí ani na okamžik nelitoval, ačkoli dnes jako člen akademické obce FF OU vnímám 

celou řadu problematických momentů v rámci současného fungování fakulty a s nimi spojená 

rizika pro dlouhodobě udržitelný rozvoj pozice, kterou si naše FF v průběhu předchozích let 

v konkurenci srovnatelných univerzitních pracovišť vydobyla. Tato kritická místa pociťuji o to 

silněji, že již dva roky působím v užším vedení fakulty na pozici proděkana pro vědu, výzkum 

a rozvoj, čehož jsem se vždy snažil využít právě k eliminaci či předcházení problematických 

jevů v chodu fakulty projevujících se dnes de facto ve všech sférách jejího života.  

FF OU, stejně tak jako všechna ostatní obdobná vysokoškolská pracoviště v České 

republice, čelila, a od roku 2015 stále čelí dopadům komplexní strukturální proměny přístupu 

politické reprezentace našeho státu i veřejnosti k humanitním a společenským vědám, potažmo 

k vysokoškolskému sektoru jako celku. Vedle celkového zpochybňování společenského 

významu a dopadu vědních oborů (moderně programů), jimž se na naší fakultě pedagogicky i 

vědecky věnujeme, proplouváme přinejmenším poslední tři roky v neklidných vodách 

rozbouřených jednak novelou Zákona o vysokých školách a přenášením jejích ustanovení do 

praxe (zejména v oblasti akreditací studijních programů), a současně se snažíme čelit 

kontinuálně se proměňujícím pravidlům a upravovaným kritériím hodnocení tvůrčí činnosti. 

Spolu s tím se musíme vyrovnávat s výrazným poklesem zájmu západoevropských 

univerzitních pracovišť o spolupráci se středoevropskými protějšky (alespoň v oblasti 

humanitních věd) daným celkovým poklesem atraktivity problematiky střední Evropy, jež se do 

centra oživeného zájmu dostala zejména v 90. letech 20. století, tj. po pádu železné opony.   

Mé rozhodnutí přijmout kandidaturu na děkana FF OU, je motivováno snahou aktivně se 

postavit výzvě, kterou s sebou přinášejí výše uvedené vývojové tendence, na něž je dle mého 

názoru třeba reagovat konstruktivním řešením níže naznačených problémů, s nimiž se naše 

fakulta potýká a v nastávajících letech i nadále potýkat bude, a v ideálním případě využít 

momentu překonávání našich současných slabin k celkovému posílení pozice FF OU v rámci 

srovnatelných pracovišť v ČR i zahraničí. Nezastírám, že v některých ohledech (především 

nové akreditace, strategie tvůrčí činnosti, částečně též rekonstrukce budov), se cestou vnitřní 

rekonvalescence fakulty reagující na vývoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání a tvůrčích 

aktivit vydalo již aktuálně končící vedení. V tomto ohledu usiluji o mandát umožňující jednak 

dokončit zahájené a současně nastartovat další aktivity směřující v posledku k jedinému cíli: 

transformovat FF OU do podoby moderního univerzitního pracoviště 21. století a to jak 

v duchovním, tak materiálním smyslu. První krok, který je dle mého názoru třeba učinit, je 

krokem do reality. 

 

 

Naše situace? 
Veškeré aktivity realizované naší fakultou vnímám v podobě vnitřně nedělitelného celku 

složeného ze vzájemně se podmiňujících činností. Kvalitní výuka je dle mého přesvědčení 

založena na kvalitě vědecké a tvůrčí činnosti, která má v humanitních a společenských 

vědách nutně (od určité úrovně rozvoje vědeckých aktivit) vždy též mezinárodní přesah. 

Složka pedagogická se tak úzce prolíná jak s výzkumnou, tak internacionalizační složkou práce 

každého akademika, každé katedry a v součtu fakulty jako celku. Kvalitní práci pak nelze 



odvádět v materiálním zázemí, které neodpovídá současným požadavkům na rozvoj 

našich oborů/programů a jedním dechem je třeba zdůraznit, že nekvalitní práci 

v neodpovídajících podmínkách (stav, funkčnost a podoba učeben, pracoven a budov jako 

celku) nepomůže sebevynalézavější propagační strategie usilující o zvýšení atraktivity 

studia na naší fakultě. Spolu s tím platí, že pro dosažení či udržení kvality ve všech výše 

uvedených oblastech, je klíčové vytvoření efektivní fundraisingové strategie a podpůrné 

administrativní platformy na úrovni děkanátu. Jakkoli si tedy uvědomuji bytostné propojení 

všech uvedených faktorů, zvolil jsem s ohledem na přehlednost mého pohledu na stav, v němž 

se naše fakulta nachází, postup prezentace jednotlivých dílčích oblastí realizovaných na FF a 

faktorů ovlivňující život fakulty ve struktuře: Studium; Vědecká a tvůrčí činnost; 

Mezinárodní vztahy a internacionalizace; Stav budov, investice a pracovní podmínky; 

Marketing a public relations. Stejný postup jsem upřednostnil také pro představení způsobu, 

jímž chci jednotlivé oblasti rozvíjet a k jakým cílům má tato aktivita směřovat. 

 

I. STUDIUM:  

1) Filozofická fakulta čelí v posledních několika letech stále se prohlubujícímu 

poklesu zájemců o studium. Je zřejmé, že se jedná o celorepublikový jev související 

s demografickým vývojem v ČR, jedním dechem je nicméně třeba říci, že tento stav je 

dán i skutečností, že studium na FF OU je pro řadu uchazečů studiem druhé volby. 

Tento stav je dle mého názoru způsoben několika faktory: 

a) nedostatečnost v oblasti komunikace o tom, kdo jsme a co nabízíme propojená 

s absencí jasné odpovědi na otázku proč studovat na naší fakultě, 

b) nevyváženost a nestabilita kvality zajišťování některých studijních oborů/programů, 

c) absence koncepční cílené spolupráce se středními školami v užší i širší spádové 

oblasti, 

d) nízká úspěšnost získávání uchazečů mimo moravsko-slezský region v rámci ČR, 

e) nízká úspěšnost úsilí v masové míře zaujmout zahraniční studenty z jazykově 

příbuzných zemí (Slovensko, Polsko), 

f) slabá připravenost některých pracovišť FF na uchazeče o studium ve světovém 

jazyce (v dnešní době především angličtina) a s ní úzce propojená snížená 

atraktivita studia na naší fakultě nejen pro zahraniční zájemce o studium běžného 

denního studia (nejde-li o uchazeče o studium ve studijním programu Čeština pro 

cizince na KČJ), ale i pro studenty přijíždějící v rámci programu ERASMUS+,  

g) dlouhodobě podceňované aktivity v oblasti public relations (PR), které by 

směřovaly k vytvoření celkového obrazu naší FF, jako vzdělávací a vědecké 

instituce, jež není pouze přívažkem k vysokoškolskému vzdělávání v technických 

oborech, s nimiž je Ostrava všeobecně spojována. 

2) V posledních dvou letech reagovala FF na nutnost komplexní změny v oblasti 

akreditovaných oborů a jejich transformace do podoby studijních programů, jež 

vzešla z novely vysokoškolského zákona. Aktivity spojené s řešením této situace jsou v 

současnosti v běhu a z globálního hlediska směřují dle mého názoru pozitivním směrem. 

Fakulta usiluje o institucionální akreditaci v oblastech Filologie, Historické vědy a 

Filozofie, spolupodílí se na žádosti o institucionální akreditaci v oblasti Pedagogika a 

v rámci programové akreditace byly již připraveny žádosti pro studijní programy 

Psychologie (Bc.; Mgr.), Sociologie (Bc.) a Dějiny umění (Bc.; Mgr.). 

Jako jeden z přímých účastníků tvorby nových studijních programů na úrovni katedry, 

fakulty i univerzity si však uvědomuji, že při vytváření řady nově připravených studijních 

programů fakulta, respektive některé katedry: 

 



a) nevyužily vždy a plně možnosti pro kvalitativní proměnu oborů, které již po 

obsahové stránce neodpovídají současnému stavu v daných vědních oblastech – 

některé obory byly jednoduše „překlopeny“ do podoby programu, 

b) budou mít potenciálně problém s personálním zajištěním studijních plánů a s nimi 

provázané další pedagogické činnosti (vedení závěrečných prací atp.), 

c) nejsou za stávajícího stavu ve všech případech schopny zajistit garanci a výuku 

jednotlivých předmětů odborníky vědecky se realizujícími v rámci tématiky 

odpovídající náplni těchto předmětů, 

d) neopírají žádosti o akreditaci o adekvátní tvůrčí činnost v dané oblasti (kvantita a 

kvalita publikovaných výstupů, grantová činnost atp.), což může společně s bodem 

c) vést k zamítnutí žádosti o akreditace ať již na úrovni Rady pro vnitřní hodnocení 

OU, tak NAÚ,  

e) až na výjimky nevyužily nových akreditací jako možnosti vytvořit jak „vlastní“, tak 

„průřezový“ (propojující aktivitu několika kateder, např. v oblasti (středo)evropské 

kultury a historie atp.) studijní program realizovaný v cizím jazyce, což výrazně 

snižuje potenciál fakulty v oblasti získávání zahraničních studentů. 

 

II. VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST: 

1) V posledních letech (cca od sběru dat pro RIV 2015) se FF potýká se stále 

výraznějším poklesem v oblasti vědeckého výkonu. Předesílám, že výrazný podíl na 

tomto poklesu měly změny v systému hodnocení, k nimž meziročně docházelo, a to 

zejména snižování bonifikace těch druhů výstupů, které byly, a mnohdy dodnes jsou, pro 

naše vědní obory klíčové (výstupy B, C, Jneimp a Jrec).  Z tohoto pohledu by bylo možno 

říci, že výše uvedené tvrzení o poklesu vlastního vědeckého výkonu zaměstnanců FF je 

čistě virtuální, a že s ním stejně nelze nic dělat, jelikož systém nelze porazit. Přejdeme-li 

však ke kvalitativní analýze hodnocení naší tvůrčí činnosti, vyplyne následující:  

 

a) řada monografických publikací pracovníků FF nemá de facto parametry vyzrálé 

monografie, která by završovala dlouhodobější systematický výzkum – jedná se o 

jev, který vznikl v důsledku pokřivení vědecko-výzkumné práce, k němuž 

docházelo od roku 2009 v souvislosti se zavedením tzv. kafemlejnku při hodnocení 

vědeckých výstupů, kdy o bonifikaci rozhodovaly čistě formální atributy výstupu,   

b) alarmující nedostatek publikovaných studií v časopisech zařazených do 

mezinárodně uznávaných databází (WoS, Scopus), a to i u oborů, jejichž publikační 

praxe toto již několik let umožňuje,  

c) bod a) a b) přitom odhalují potenciální nedostatečnou flexibilitu při přechodu na 

nový systém hodnocení vědeckých publikačních výstupů (Modul 1 a 2) v rámci 

nového systému hodnocení Metodiky 17+; v tomto ohledu vykazuje FF velice 

nízký počet jak bibliometricky hodnotitelných výstupů, tak výstupů excelentních 

hodnocených prostřednictvím vzdáleného peer review, 

d) celkově slabá publikační aktivita v zahraničních periodicích, popřípadě malá snaha 

o vydání monografických děl v zahraničních (zejména západoevropských a 

amerických) nakladatelstvích. 

 

2) V rámci svého dosavadního působení na postu proděkana pro vědu a výzkum jsem dospěl 

k závěru, že uvedená klesající tendence vědeckého výkonu je úzce propojena též 

s dalšími faktory, které naštěstí nelze sledovat u všech pracovišť, potažmo 

jednotlivců, ale přesto se týkají celé řady z nich. Náleží mezi ně: 

 



a) absence vědecko-výzkumné vize některých kateder, případně užších týmů, které na 

nich působí – potenciální problém z pohledu nové metodiky hodnocení vědy 

(Metodika 17+), 

b) s tím související indexování časopisů vydávaných FF – ani jeden dosud nebyl 

zařazen do databáze SCOPUS, která je pro humanitní obory v dnešní době a do 

budoucna klíčová, 

c) absence vědecko-výzkumné strategie na úrovni jednotlivců,  

d) s body a) a c) související až na výjimky neuspokojivá grantová strategie řady 

kateder, případně vědeckých týmů i jednotlivců, a to jak na národní, tak 

mezinárodní úrovni – dílčí úspěšnost na poli soutěží vyhlašovaných MO, MSK a 

standardní soutěže GAČR pouze podtrhuje neúspěšnost, respektive rezignaci na 

snahu získávat další typy grantů podporujících vědecko-výzkumnou činnost (např. 

GAČR juniorské a mezinárodní projekty OPVVV-Excelentní výzkum, ERC, Inter-

COST, HERA, H2020 aj.) – potenciální problém z pohledu nové metodiky 

hodnocení vědy (Metodika 17+) 

e) obecně nízká míra mezinárodně zaměřeného výzkumu, tj. úzká spolupráce se 

zahraničními výzkumnými týmy, případně členství v nich, respektive realizace 

výzkumu s potenciálem k mezinárodní komparaci – potenciální problém z pohledu 

nové metodiky hodnocení vědy (Metodika 17+) 

f) relativně malý počet vědecky aktivních jedinců na celorepublikové potažmo 

mezinárodní úrovni (publikace, konference, grantová činnost atd.) – potenciální 

problém z pohledu nové metodiky hodnocení vědy (Metodika 17+) 

g) nízké zapojení studentek a studentů v doktorském studiu  do publikačních aktivit a 

zejména jejich vedení směrem k excelentním publikačním výstupům 

 

III. MEZINÁRODNÍ VZTAHY A INTERNACIONALIZACE 

Filozofická fakulta vstupuje v současné době do řady mezinárodních aktivit, z nichž jsou 

nejvýrazněji zastoupeny vzájemné studijní pobyty studujících a výukové pobyty zaměstnanců a 

zaměstnankyň realizované na základě smluv uzavřených v rámci programu ERASMUS+. 

Vedle nich se posluchači i zaměstnanci podílí na aktivitách realizovaných na celouniverzitní 

úrovni (např. Program VIA, To Be In). Spolu s tím náleží mezi relativně úspěšné mezinárodní 

aktivity realizované na FF činnost Euroasijského akademického fóra zaměřujícího se především 

na studenty z východoevropského a asijského prostoru. V tomto ohledu je třeba opětně 

zdůraznit vysoký potenciál studijního programu Čeština pro cizince zajišťovaného KČJ. Dílčím 

způsobem je na FF zastoupena i konkrétní mezinárodní spolupráce na úrovni vědecko-

výzkumných týmů, která je vázána víceméně na přímé vztahy mezi jednotlivci a mnohdy 

navazuje na aktivity zahájené na výše jmenovaných platformách, zejména platformě 

ERASMUS+. V poslední době byly též vytvořeny předpoklady pro užší spolupráci se 

středoamerickými a kanadskými partnery. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že FF OU není fakultou uzavřenou světu a rozvoj mezinárodních 

vztahů zde má dlouholetou tradici. Přes zjevný potenciál naší fakulty v této oblasti se 

domnívám, že její současný stav vykazuje některá slabá místa, případně místa, která se do 

budoucna mohou projevit jako výrazně problematická, mimo jiné i proto, že kvantitativní 

stránka a zejména kvalitativní stránka zapojení institucí našeho typu do mezinárodní spolupráce 

bude jedním z nejdůležitějších posuzovaných kritérií v rámci Metodiky 17+. Mezi tyto slabiny 

patří: 

 

a) výrazné rozdíly míry zapojení internacionalizačních aktivit mezi jednotlivými 

katedrami ve všech výše uvedených segmentech, 



b) veliké množství „spících“ smluv v rámci programu ERASMUS+; řada smluv není 

de facto dodržována, výjezdy nejsou realizovány, 

c) nízké počty vyjíždějících studentů v rámci všech uvedených programů (týká se 

především nefilologických programů) a to včetně doktorandů – cca 7% z celkového 

počtu studujících, 

d) nízké počty přijíždějících studentů – cca 5% z celkového počtu posluchačů a 

posluchaček zapsaných do studia, 

e) relativně nízký počet zahraničních studentů a studentek v běžném denním studiu – 

cca 5% z celkového počtu (viz problematické okruhy v sekci STUDIUM) 

f) obecně nevyužitý potenciál geografického umístění Ostrava a naší FF jako 

možného spojovacího uzlu mezi východem a západem v oblasti studia i výzkumu 

(např. absence strategie úzké spolupráce slavistických oborů se západoevropskými 

slavistickými pracovišti atp.),  

g) dosavadní středoevropské a východoevropské zaměření zejména v oblasti vědecké 

mezinárodní spolupráce – až na výjimky absence systematicky navazované vědecké 

kooperace se západoevropskými vědeckými institucemi, která by měla konkrétní 

dopady (organizace vědeckých akcí, tištěné výstupy, atp.), a to i u kateder 

zabývajících se výukou a výzkumem cizojazyčných filologických disciplín), 

h) tristní počet mezinárodní grantové spolupráce (souvisí se slabinami ve vědě a 

výzkumu, viz výše), 

i) obecně nízká jazyková připravenost řady pracovníků FF (souvisí se schopností 

vyučovat a přednášet v AJ a dalších světových jazycích) 

 

 

IV. STAV BUDOV, INVESTICE A PRACOVNÍ PODMÍNKY 

1. Je smutným faktem, že FF představuje v oblasti investičních nákladů v rámci OU 

dlouhodobě výrazně podfinancovanou součást, čemuž odpovídá i současný stav všech 

jejích budov, zejména pak havarijní situace budov D a DM. Situace je následující: 

a) přes dílčí opravy a úpravy tak v dnešní době pracují akademičtí i neakademičtí 

pracovníci naší fakulty v podmínkách, které neodpovídají standardům moderní vědecké 

instituce. Totéž platí o většině poslucháren a dalších prostorách fakulty 

b) existence sice relativně vybavené, avšak výrazně poddimenzované studovny (budova 

E).  

c) marginální využití prostoru bývalé menzy (budova D).  

d) ve 21. století nevyhovující bezbariérové řešení přístupu do pater pomocí plošin a 

jednoho výtahu 

e) neutěšený stav prostor vnitřního atria, sloužícího v dnešní době po uzavření Voliéry de 

facto výhradně jako parkoviště 

f) stav budov a vnitřních prostor dle mého názoru celkově snižuje atraktivitu studia na 

naší fakultě a je jedním z faktorů, díky kterým přichází fakulta o zájemce o studium, 

zejména pak o studium navazujícího studia. 

g) chybí moderní zázemí a odpočinkové zóny pro studenty a studentky naší fakulty, což 

výrazně snižuje jejich sebeidentifikaci s fakultou, fakulta je celkově uživatelsky 

nepřívětivá, 

h) v současné době již zahájená rekonstrukce části budovy E realizovaná z projektu ERDF 

(OPVVV), celkovou situaci řeší pouze dílčím způsobem.  

Lze tedy shrnout, že si Filozofická fakulta zasluhuje celkovou revitalizaci budov. 

2. Zaměstnanci FF OU, akademici i neakademický personál, se potýkají stejně jako jejich 

kolegové z drtivé většiny veřejných škol s neadekvátní výší odměňování. Tuto 

neutěšenou situaci si plně uvědomuji a jakkoli je zřejmé, že z pozice děkana nelze daný 



stav komplexně změnit, jsem přesvědčen o nutnosti aktivního přístupu k jejímu řešení 

ve prospěch všech zaměstnanců FF OU. 

 

V. MARKETING A PUBLIC RELATIONS 

V současnosti se FF, respektive její jednotliví pracovníci, či týmy pracovníků zapojují do řady 

kulturních, občanských a veřejně popularizačních aktivit, naše fakulta se též podílí na 

celouniverzitních kampaních v oblasti nabídky studia či prezentace dosažených vědeckých 

výsledků. Oddělení pro vztahy s veřejností poskytuje informace a podklady médiím a udržuje 

aktivity na sociálních sítích. Přesto právě v oblasti PR vidím výrazné slabiny a prostor, který je 

třeba vyplnit. Domnívám se totiž, že: 

a) naší fakultě schází ucelená koncepce v oblasti PR – aktivity, které provádíme, většinově 

kopírují celouniversitní akce (případně jsou jejich součástí) a především jsou zejména 

reakcí na podnět zvenčí, tj. nikoli systematicky vedenou kampaní,  

b) mnohdy se jedná o aktivity, které jsou realizovány z nadšení jednotlivců či skupin; tuto 

spontaneitu vítám a vážím si jí, je ji třeba zachovat a podpořit, nejedná se však o 

systematicky vedenou kampaň, 

c) obecně podceňujeme spolupráci se středními školami z užšího i širšího regionu 

d) neprovádíme promyšlenou kampaň zaměřenou na potenciální studenty mimo 

Moravskoslezský kraj, 

e) absentuje PR směrem k zahraničním absolventům, 

f) schází jasná definice třetí role fakulty,  

g) na lokální úrovni jsou nedostatečně též možnosti společných akcí s řadou ostravských 

kulturních institucí, spolků a sdružení, jakož i s městem a krajem samotným,  

h) chybí koncepční přístup v oblasti prezentace vědeckých výsledků pracovníků naší 

fakulty v rámci médií i v rámci klasických přednášek, besed a kulatých stolů – 

probíhající aktivity tohoto zaměření se sice dějí, ale v řadě případů jde o aktivity 

jednotlivců (podobně jako v bodě b)),  

i) zástupci fakulty vstupují do veřejného prostoru pouze v omezené míře, což rozostřuje 

obecné povědomí o úloze a misi FF v rámci výzev, jimž čelí současná společnosti, 

j) za nedostatečně rozvinutou považuji kampaň fakulty na sociálních sítích, 

k) postrádám též koncepční zapojení studentů a studentek do oblasti PR a jejich slabá 

motivace k aktivnějšímu vstupování do propagace fakulty 

 

 

CO CHCEME, K ČEMU SMĚŘUJEME A JAK TĚCHTO CÍLŮ 

DOSÁHNOUT? 
 

Cíle, kterých bych chtěl v rámci období 2018–2022 dosáhnout, jsou prosté, jakkoli v některých 

případech ambiciózní, a v zásadě odpovídají na výzvy vyplývající z výše charakterizovaného 

stavu fakulty. Než přistoupím k vymezení konkrétních cílů v rámci jednotlivých oblastí včetně 

případného naznačení cesty k jejich dosažení, rád bych zdůraznil, že za apriorní předpoklad 

k úspěchu navržené koncepce předpokládám způsob vedení založený na třech základních 

premisách: 

 

1. Názorová otevřenost: Jsem toho názoru, že jednotlivé kroky vedení fakulty musí být 

vedeny v prvé řadě ku prospěchu fakulty jako celku, což předpokládá permanentní 

otevřenost k názorům všech členů akademické obce a neakademických 

zaměstnanců fakulty. Z toho důvodu níže uvedené cíle a kroky k nim nepovažuji za 

nezvratné dogma, a o každém z nich jsem připraven vést v konstruktivní debatu nejen 

v rámci kandidatury, ale samozřejmě i v případě vykonávání mandátu. Za naprostou 



samozřejmost vnímám případný výkon funkce děkana v duchu transparentního jednání 

vůči akademickému senátu i akademické obci jako celku.  

2. Komunikace: Na výše řečené navazuje má představa o formě výkonu děkanské funkce. 

Děkan se dle mého názoru nemá obklopit úzkou skupinou lidí tvořících kolegium 

děkana a řídit fakultu zpoza této názorové hradby. Za přirozené partnery děkana 

v rámci řízení fakulty považuji vedoucí kateder, čemuž chci v případě zvolení 

přizpůsobit i styl výkonu děkanské funkce, v rámci kterého se ve vztahu k vedoucím 

kateder nechci omezovat na víceméně pravidelná hromadná setkání jednou za semestr, 

ale pravidelné osobní schůzky k aktuálním problémům, realizované v časovém intervalu 

jednoho měsíce. V podobném duchu považuji za samozřejmou běžnou komunikaci se 

všemi akademickými i neakademickými pracovníky FF. Touto aktivitou chci zajistit 

celkovou informovanost o krocích ze strany vedení a možnost akademických i 

neakademických zaměstnanců spolupodílet se na výsledném směřování fakulty.  

3. Evoluce: Jako základní princip dalšího rozvoje FF nevolím revoluci, ale evoluci, tedy 

princip, dle kterého přežívá to, co je silné v dlouhodobém vývoji. A sílu 

v pedagogicko-vědecké práci, jež je naším posláním, představuje kvalita. 

Domnívám se, že všechny oblasti výzkumu a výuky dosud realizované na FF OU mají 

vysoký potenciál, který je třeba uvést v život odklonem od kvantity ke kvalitě výuky a 

vědeckých výstupů a de facto veškeré s tím související činnosti. Kvalitní publikace, 

které nevznikly proto, aby si jejich autor mohl vyplnit políčko, že se s nimi dostal do 

časopisu ve světově uznatelné databázi, ale proto, že se v nich pokusil posunout naše 

poznání, budou mít dle mého soudu dostatek sil na to, aby směřovaly k excelenci ve 

svých oborech. Přirozeně nejde pouze o publikační výstupy, ale primárně o kvalitu 

každého jednotlivého předmětu zařazeného do studijních programů, jež realizujeme. 

Kvalita vědy a s ní provázaná kvalita výuky umožňují naplnit poslání FF OU. Tím je 

dle mého názoru primárně výchova úspěšných absolventů, kteří se jako všestranně 

připravení lidé schopní kritického myšlení a současně též lidé s vysokou dílčí 

odborností v oblastech, které studovali, dokáží uplatnit v pracovním i občanském 

životě moderní společnosti.  

 

Přejdu-li ke konkrétním krokům, které chci v případě zvolení v letech 2018–2022 realizovat, 

dělím je pro přehlednost opět do výše užitých oblastí. 

 

V oblasti STUDIA budu usilovat o: 

a) úspěšné dokončení akreditačního procesu všech studijních programů, o jejichž 

akreditaci FF v roce 2018 usiluje  

– proces je v chodu, nastartován končícím vedením,  

b) překonání potenciálních problémů s personálním zajištěním studijních plánů a spolu 

s tím o celkové zvýšení úrovně výuky  

– v úzké spolupráci s garanty studijních programů a vedoucími kateder je třeba 

realizovat zodpovědnou personální politiku zaručující bezproblémový chod studijních 

programů a jejich kvalitu v souladu s potřebami jednotlivých pracovišť  

c) zastavení poklesu uchazečů o studium, řešení úzce souvisí s oblastí PR, jde především 

o: 

– překonání fixace FF na uchazeče ze spádové oblasti MSK, 

– výrazné zvýšení zastoupení zahraničních studentů a studentek z jazykově 

příbuzných zemí v běžném denním studiu, 

– vytvoření podmínek pro zvýšení atraktivity studia na FF pro zahraniční studentky a 

studenty z dalších zemí rozvojem studijních programů v cizích jazycích (především 

v angličtině), akreditováním alespoň jednoho průřezového studijního programu s 



organickým zapojením cizojazyčných předmětů do studijních programů v češtině / 

pro rozvoj v této oblasti je třeba důsledně využít podpory z tzv. individuálních 

projektů IRP 

– využití spolupráce s externími náborovými agenturami v oblasti zajištění 

zahraničních studentů do cizojazyčných studijních programů.  

– vytvořit komfortní podmínky ke studiu na naší fakultě všem jejím studentům a 

studentkám s velkým důrazem pro nastavení uživatelsky přívětivého prostředí se 

speciálním zřetelem na posluchače a posluchačky se specifickými vzdělávacími 

potřebami 

d) efektivní propojení činností Studijního oddělení a Oddělení pro rozvoj (zajišťování 

externích finančních zdrojů – fundraising – pro studijní aktivity) 

e) vytvoření podmínek pro posílení možností potenciálního zapojení FF OU do projektů 

mezinárodního meziuniverzitního vzdělávání 

 

  V oblasti VĚDECKÉ A TVŮRČÍ ČINNOSTI budu usilovat o: 

a) zastavení poklesu vědeckého výkonu fakulty jako celku pomocí: 

– dokončení strategie pro publikační aktivity zaměstnanců FF, kterou jsem v souladu 

s predikcemi o fungování nové metodiky hodnocení VaV připravoval již jako 

proděkan končícího vedení, a její převedení do praxe, 

– s tím souvisejícího postupného, v konečném důsledku však výrazného navýšení 

podílu bibliometrizovatelných a excelentních vědeckých výstupů pracovníků FF 

OU / předpoklad vytvoření návodné flexibilně aktualizované databáze časopisů dle 

jednotlivých vědních oblastí a finanční podpora překladů odborných studií 

(navýšení fondu na podporu VaV aktivit na 500.000,-), 

b) navýšení podílu zahraničních publikací pracovníků FF OU / opatření viz předchozí bod,   

c) výrazné zvýšení podílu vědeckých grantů připravených a realizovaných v rámci 

spolupráce se zahraničními vědeckými týmy / nastavení aktivních forem podpory 

přípravy těchto projektů – realizuje proděkan pro VaVaR, počítám s efektivním 

propojením činností Oddělení vědy a výzkumu a Oddělení pro rozvoj v rámci 

zajišťování externích finančních zdrojů – fundraising. 

d) vyjasnění vědecko-výzkumné vize jednotlivých kateder popřípadě týmů, které na nich 

působí, 

e) zařazení periodik vydávaných FF OU do databáze Scopus / pomoc s agendou zařazení 

do databáze v gesci proděkana pro VaVaR, 

f) navýšení počtu získaných grantů GAČR a vedle toho i o to, aby se pracovníci a 

pracovnice FF prosadili i v nadnárodních grantových soutěžích / viz bod c), popř. 

v aplikačně zaměřených projektových výzvách / opěr úzká spolupráce OVaV s OPR 

g) navýšení počtu jedinců publikujících na celorepublikové a zejména mezinárodní úrovni 

/provázáno s novým systémem osobního odměňování za VaV aktivity, viz bod i). 

h) výrazné zvýšení publikačních aktivit doktorandů a doktorandek směrem k excelentním 

publikačním výstupům / využití mimořádného stipendia děkana ke stimulaci vědeckého 

výkonu Ph.D. studentů a studentek a navázání na praxi SGS 

i) zavedení nového systému osobního odměňování za VaV aktivity v souladu s novou 

metodikou (koncepci jsem připravil již jako člen končícího vedení) 

j) vytvoření kvalitního administrativního zázemí pro výše uvedené aktivity 

 

V oblasti MEZINÁRODNÍ VZTAHY A INTERNACIONALIZACE budu usilovat o:  

a) posílení internacionalizačních aktivit u všech kateder FF OU 

b) oživení smluv v rámci programu ERASMUS+ případně jejich racionální redukci na ty, 

v rámci kterých probíhá skutečná, ne pouze formální spolupráce, 



c) zvýšení počtu vyjíždějících i přijíždějících, včetně studentů a studentek v doktorském 

cyklu, v rámci všech dostupných k tomu určených programů 

d) využití geografického potenciálu FF OU k profilaci naší fakulty jako spojovacího uzlu 

mezi „Východem“ a „Západem“ v oblasti studia i výzkumu, 

e) navýšení počtu západoevropských vědeckých institucí reálně a konkrétně 

spolupracujících s FF OU na úrovni jednotlivých osob i týmů / podpora výjezdů na 

vědecké konference do zahraničí s důrazem na síťování a písemné publikování výstupů 

f) výrazné rozšíření jazykových kompetencí pracovníků a pracovnic FF prostřednictvím 

finanční podpory jazykových kurzů (částečně realizováno již nyní v rámci 

celouniverzitního projektu CUP) 

 

 

V oblasti STAV BUDOV, INVESTICE, PRACOVNÍ PODMÍNKY budu usilovat o: 

a) zdárné dokončení 1. fáze rekonstrukce budovy E (realizováno ze zdrojů projektu 

ERDF), 

b) zahájení a zdárné dokončení rekonstrukce budov D a DM dle již připravené projektové 

dokumentace zahrnující též využití bývalých prostor menzy jako moderní badatelny 

humanitních věd a revitalizaci atria (přípravná fáze realizace zahájena za končícího 

vedení, hrazeno z programového financování MŠMT), 

c) zahájení příprav pro dokončení 2. fáze rekonstrukce budovy E. 

d) s výše uvedenými body souvisí také snaha o celkové zlepšení zázemí pro studenty a 

studentky FF, vytvoření chill-outových zón a meeting-pointů včetně možnosti 

zakoupení kvalitního občerstvení, 

e) zviditelnění neutěšeného stavu platové situace na filozofických fakultách a předkládání 

návrhů na jeho řešení na celorepublikové bázi prostřednictvím aktivního zapojení do 

činností, které v tomto ohledu plánuje Asociace děkanů filozofických fakult, 

f) nalézání dalších zdrojů pro dofinancování platů akademických i neakademických 

zaměstnanců FF, 

g) vytvoření a implementaci strategie v oblasti řízení lidských zdrojů (HR), která bude 

odpovídat potřebám moderního univerzitního pracoviště / bude realizováno 

v součinnosti s celouniverzitním projektem OP VVV: HR Award, FF se však dle mého 

názoru nesmí v tomto ohledu vzdát vlastního personálního oddělení 

– tato strategie musí odpovídat konceptu vzájemného prolínání našich aktivit a musí 

přinášet jejich celkovou akceleraci, 

– v rámci vertikálního řízení směrem od děkanátu k součástem fakulty (katedry, 

centra) bude vytvářena na základě intenzivní komunikace s vedoucími kateder a 

jejich prostřednictvím se všemi akademickými pracovníky, 

– v rámci horizontálního řízení na úrovni děkanátu bude reflektovat stávající 

zkušenosti zaměstnanců jednotlivých úseků  

– výraznou úlohu v ní musí nutně hrát Oddělení pro rozvoj zajišťující našim 

výukovým, vědeckým, internacionalizačním a marketingovým aktivitám externí 

finanční zdroje v rámci progresivního fundraisingu a servisní služby spojené 

s řízením bezproblémového využívání těchto zdrojů (projektový management) 

– za podobně významné považuji též zapojení ekonomického úseku zajišťujícího 

servisní služby a řízení v  pracovně-právní oblasti a v rámci čerpání finančních 

prostředků (finanční management). 

 

V oblasti MARKETING A PUBLIC RELATION budu usilovat o:  

a) celkové zvýšení povědomí o FF OU, jejím společenském přínosu, potažmo celkovém 

přínosu humanitních a společenských věd pro společnost 21. století, 



b) vytvoření ucelené PR strategie pro systematickou kampaň zvyšující atraktivitu studia i 

obecnou vědeckou pověst FF OU a to v následujících bodech:  

c) rozvoj komunikace směrem k veřejnosti: vytvoření mediálního obrazu fakulty, tj. 

prezentovat FF v médiích jako atraktivní centrum vzdělanosti a vědecké a tvůrčí 

činnosti, jež kultivuje společnost  

d) zlepšení komunikace uvnitř fakulty: PR musí znát individuální potřeby jednotlivých 

kateder, jejich vědecké úspěchy i VaV strategii FF jako celku 

e) posílení třetí role univerzity/fakulty intenzivnějším zapojením FF do veřejného a 

kulturního života v regionu včetně realizace vlastních akcí popularizujících vědu. Např. 

širší nabídka U3V a programů CŽV, dále např. posílení spolupráce se samosprávou a 

neziskovým sektorem 

f) podporu dílčí aktivit jednotlivců a skupin vstupujících za FF do veřejného a kulturního 

prostoru 

g) vytvoření koncepce systematické práce se SŠ a potenciálními uchazeči obecně, a to 

z ČR i zahraničí. 

 

SLOŽENÍ TÝMU: 

Při volbě členů týmu proděkanů jsem se neohlížel na akademické grady, ale na schopnosti 

potenciálních spolupracovníků a spolupracovnic uvést v život a následně spolupracovat na 

realizaci výše představeného programu. Z toho důvodu jsem se obrátil na ty, jejichž 

pracovní nasazení a porozumění jednotlivým složkám výše představené agendy jsem měl 

možnost osobně posoudit v rámci předchozí spolupráce. Jednoduše, volil jsem odbornice a 

odborníky znalé problematiky jednotlivých rezortů. Vzhledem ke skutečnosti, že v čase 

potenciálního nástupu do funkce bude již v běhu rozpočet na rok 2018, jsem se rozhodl pro 

rok 2018 zachovat současnou strukturu proděkanů v celkovém počtu tři s tím, že jsem 

v případě potřeby připraven přistoupit v roce 2019 k rozšíření týmu o jedno proděkanské 

místo, které potenciálně vznikne rozdělením postu proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj, 

na dvě proděkanské pozice – proděkana pro rozvoj a proděkana pro vědecko-výzkumnou 

činnost.  

 

Na post proděkana pro studium jsem oslovil dr. Richarda Psíka, který bude v případě 

mého zvolení též statutárním zástupcem děkana. 

Na post proděkanky pro vědu, výzkum a rozvoj jsem oslovil dr. Michaelu Závodnou 

s tím, že oblast hodnocení VaV a odpovědnost za prosazení nové vědecké a publikační 

strategie bude v roce 2019 spadat pod přímou kompetenci děkana.   

Na post proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy jsem oslovil dr. Danielu 

Rywikovou.  

 

Všichni tři mou nabídku přijali. 

 

Struktura jednotlivých referátů a děkanátu jako celku zůstane v případě mého zvolení 

zachována, jedním dechem však chci zdůraznit, že budu usilovat o výrazné oslabení 

byrokratizačních tendencí, kterým při své práci akademičtí i neakademičtí pracovnice a 

pracovníci již teď v narůstající míře čelí. Výkon děkanské funkce považuji obecně za 

službu směřující k dosažení úspěchu celku – tj. FF OU, a v tomto duchu vnímám též práci 

proděkanů, proděkanek a děkanátu jako celku. 

  



ZÁVĚREM 

Jsem bytostně přesvědčen o tom, že realizace výše předloženého programu vedení 

Filozofické fakulty OU v letech 2018–2022 povede k vytvoření podmínek, v rámci kterých 

bude možno dosáhnout hlavního cíle, s nímž kandiduji, tedy transformace naší fakulty do 

podoby moderní vědecké instituce 21. století, přičemž tato transformace nebude setrvávat 

na povrchu, ale bude znamenat i pozvolnou, zato však zásadní proměnu vnitřních priorit 

vědecké a pedagogické práce zaměstnanců v duchu cesty od kvantity ke kvalitě. Tato 

proměna se samozřejmě nutně odrazí nejen v oblasti vědy, ale především v oblasti výuky, 

kterou považuji za prioritní poslání univerzit, a všech dalších zmíněných oblastech – jedná 

se o komplexní proměnu naší fakulty, do podoby, v níž může obstát v konkurenčním 

prostředí srovnatelných vysokoškolských pracovišť. 

Dle mého názoru se nemůžeme spokojit s tvrzením, že jsme univerzita, respektive fakulta 

druhé volby, ale naopak rozvíjet naši fakultu a její jednotlivá pracoviště dle představených 

systematických kroků do podoby kvalitního pracoviště minimálně středoevropského 

významu. Pracoviště, které sice nepokrývá celou paletu humanitních a společensko-vědních 

vzdělávacích a výzkumných oblastí, ale na stranu druhou cílevědomě rozvíjí svoje součásti 

i zaměstnance a zaměstnankyně na cestě ke kvalitní vědecko-pedagogické činnosti. 

Vytvořme prostředí, v němž budeme moci věnovat odpovídající pozornost kvalitní přípravě 

našich studentek a studentů, a zajistěme jim komfortní studijní prostředí. Staňme se součástí 

široké mezinárodní sítě pracovišť našeho typu a předně se postavme celospolečenskému 

procesu nivelizace, který se v univerzitním prostředí ohlašuje sílící vlnou formalismu a 

byrokratizace, pomocí rozvoje tvůrčí oborové rozmanitosti a exkluzivity.  

 

Jednoduše řečeno, chtějme být fakultou první volby!  



V O L E B N Í  L Í S T E K  

Volba kandidáta na jmenování děkanem FF OU – 1. kolo  

Zasedání AS FF OU dne 15. 3. 2018 

Zakroužkujte pořadové číslo před jménem vybraného kandidáta. 
Jinak označené hlasovací lístky jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek 
vhoďte do volební urny. 
 

Kandidát 

1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Katedra historie FF OU 

 

 

 

 

 

 

  

Martin
Typewritten text
Příloha č. 4



V O L E B N Í  L Í S T E K  

Volba kandidáta na jmenování děkanem FF OU – 2. kolo  

Zasedání AS FF OU dne 15. 3. 2018 

Zakroužkujte pořadové číslo před jménem vybraného kandidáta. 
Jinak označené hlasovací lístky jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek 
vhoďte do volební urny. 
 

Kandidát 

1. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Katedra historie FF OU 
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